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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Kollodialt silver –silvervatten
Det är välkänt att silver renar vatten och förr i tiden la man alltid
en silversked i botten på en nygrävd brunn. Detta berodde på
att man visste att silver skyddar mot sjukdomar. Silver har den
egenskapen att det tar död på virus och bakterier. Silver har också
den egenskapen att resistens inte uppstår, utom i något fall enligt
bloggen morotsliv.com2 (här erhålls mer information3 om kollodialt
silver).
1

http://syntes.be/attack/svenska.pdf
https://morotsliv.com/2014/01/kolloidalt-silver-dodar-virus-ochbakterier.html
3
http://www.kolloidaltsilver.me/
2

300/1400

1

Framställd med Scienti…c Word och typsatt med pdfLATEX

Detta nummer kommer att diskutera vad man kan göra för att
skydda sig själv och sina familj – inte bara mot corona-covid19.
Egentligen skall detta virus kallas corona-sars. Dokumentet innehåller …lmer på engelska och dessa kan ges svenska undertexter1 .

KOLLODIALT SILVER –SILVERVATTEN

På bloggen morotsliv erhålls handfast kunskap om hur man använder kollodialt silver för både invärtes och utvärtes bruk Det är
naturligtvis även användbart som desinfektionsmedel. Det påpekas
också att man kan använda det vid tandborstning mot till exempel
blödande tandkött och andra tandproblem. Till och med små hål
lär läkas och som pricken över i:t får man vitare tänder.
Denna kunskapen om kollodialt silver används på fartyg, där friskt
vatten är en fråga om liv eller död. En besättning som blir sjuk, av
dåligt vatten, blir en fara både för sig själv och andra.

Denna händelse påminner mycket om spanska sjukan som även den
var initierad av radiovågor (mer om detta när jag fått och läst
Firstenbergs bok).
Jag brukar alltid vakna 1-2 gånger under natten –åldersskada. Då
är jag alltid törstig Därför …nns en ‡aska med en blandning av
2 kapsyler (ca 20-25 ml) kollodialt silver (10 ppm) som blandas ut
med drygt 700 ml kallt vatten på mitt nattduksbord. Det blir några
klunkar per natt. Flaskan räcker ‡era nätter. På bloggarna ovan
ges många ‡er användningsområden.
4

https://www.youtube.com/watch?v=uVcp0f2vyqA

300/1400

2

Framställd med Scienti…c Word och typsatt med pdfLATEX

Ni kanske kommer ihåg kryssningsfartyget Diamond Princess som
sattes i karantän för påstått coronavirus. Det sägs att 6 personer har dött av detta virus men man har inte publicerat en enda
obduktion. Däremot kan man konstatera att detta fartyg var fullproppat med 5G i varje vrå. De av er som påstår att 5G inte är
dödligt, efter att ha sett …lmerna från Wuhan, får …nna er i ett
mycket dåligt eftermäle. Titta även på …lmen Killing With 5G Begins Our Goverments ( Diamond Princess4 Cruise Ship). Det är
en dålig produktion och på engelska men innehållet är mycket sant
–från början till slut.

HUR MAN BOTAR INFLUENSAN CORONA-SARS

Hur man botar in‡uensan corona-sars
Det propageras i all media för att denna in‡uensa är dödlig. Det
ges dock sällan bevis för att de som dött har dött av in‡uensan.
Man dör inte av in‡uensa. Det går inte! Vad folk dör av är den
lungin‡ammation som skapas av corona-sars. En lungin‡ammation
som i sin tur ger upphov till sepsis (blodförgiftning) som i sin tur
ger upphov till organdöd. Det …nns ‡era föreläsningar på nätet
som beskriver processen och här är en (amerikansk5 ) som ger en
rätt lättfattlig beskrivning av sjukdomsprocessen.
Det sprids mycket falsk information och Kalle Hellbergs6 artikel på
Newsvoice.se tar upp en del:

Det pratas hela tiden om döda, döda, döda! Jag håller med om
att de som sprider denna smörja skall dödas. Bästa sättet att döda
dem är att sluta lyssna och istället söka fakta.
Det …nns en enkel och väl beprövad metod att bota de svårt
sjuka och den heter c-vitamin i dropp. Jag skall här ge ett par
utdrag ur en artikel skriven av Ingemar Ljungqvists7 intervju med
professorn och fd överläkaren Per Arne Öckerman:
Först påpekas att
Behandlingen har visat sig mycket framgångsrik i Kina
5

https://www.youtube.com/watch?v=4J0d59dd-qM&feature=youtu.be
https://newsvoice.se/2020/03/vanlig-in‡uensa-coronavirus/
7
http://almanova.eu/professorn-ge-livraddande-behandling-motcoronaviruset/
6
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För en vecka sedan meddelade Ole Dammegård att senaste statistik från Italien visade att antalet döda som kunde bevisas
vara av coronaviruset (där man inte kunde …nna någon annan
sjukdom också hos den döda, i samband med viruset) var 2 personer (alla övriga var multisjuka och klarade inte ens en vanlig
förkylning), men detta säger man aldrig i media!

STATISTIK ÄR AVSLÖJANDE OCH ROLIGT
Därefter berättar denne svenske professor
I senaste numret av AlmaNova hade vi en banbrytande artikel
om hur man med hjälp av intravenös C-vitamintillförsel kan
häva sepsis (kronisk blodförgiftning). C-vitamin, askorbinsyra,
är kungen bland vitaminer och har en mycket stor potential att
få bukt med in‡ammatoriska tillstånd.
Här har vi en svensk professor som baserar sig på fakta till skillnad från skribenterna i den Bonnier-kontrollerad pressen. Dagstidningar likväl som alternativa media, både i pappersform och på
nätet. Tro inte att alternativ media är fria från kontroll av dem
som vill oss ont.
En kvinna med lungin‡ammation på Sentara sjukhuset i Virginia
(USA) blev inlagd för akut blodförgiftning.
Jag (läkaren) tänkte att det kan ju ändå inte skada kvinnan att
ge motsvarande dos med C-vitamin.
Då jag gick hem från jobbet den dagen räknade jag inte med
att kvinnan skulle överleva den natten.
Nästa morgon var det stor uppståndelse på intensivvårdsavdelningen. Kvinnan som kvällen före hade varit döende i septisk
chock, hade överlevt och det utan skador eller biverkningar.
Hon blev utskriven tre dagar senare.
Detta är vad corona-patienter dör av –blodförgiftning.
Läs hela artikeln ty den är mycket intressant och beskriver en
del av den svenska polisstaten. En patient har inte rätt att själv
bestämma över sin behandling.

Statistik är avslöjande och roligt
Som varande statistiker kan jag med lugnt samvete säga att statistiska undersökninger som den på Island är värdelösa –om man inte
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Men hur var det morgonen därefter? Jo

STATISTIK ÄR AVSLÖJANDE OCH ROLIGT

tar hela populationen. Det har de inte gjort. Testen man använder
sig av är dessutom inte tillförlitliga. Det är lite som att singla slant:
Corona – Inte Corona. Detta diskuteras på svenska av Zakleo
Se Bumbar i Coronaviruset (COVID-19)8 . I denna video tas även
en massa andra in‡uensa epidemier upp. En uppföljning följer här
som är baserad på EUs statistik9 . Rätt rolig faktiskt.
Ni vet väl att det …nns ‡era olika typer av coronavirus? Bara en
sådan kunskap får en att ställa frågan: Hur kan de skilja mellan
de olika corona typerna? Det kan de inte! Den misstänksamme,
sådana som jag, undrar om de inte anger alla fall av corona som
av typ corona-sars –som anses vara så farlig? Det är precis vad
de gör! Nästan alla människor har corona virus, av olika typer, i
mindre eller större mängd utan att bli sjuka. Testen är värdelösa.
Observera att alla in‡uensor kan bli dödliga om de inte sköts.

1. 229E (alpha coronavirus) 2. NL63 (alpha coronavirus) 3.
OC43 (beta coronavirus) 4. HKU1 (beta coronavirus) 5. MERSCoV (beta coronavirus typ MERS) 6. SARS-CoV (beta coronavirus typ SARS) 7. SARS-CoV-2 (det aktuella coronaviruset
typ COVID-19)
Jag kan förstå att dom vill ge detta nya virus ett eget namn ty det
är inte SARS men väl …nns DNA från SARS inklippt i COVID-19.
Det är med andra ord ett konstruerat virus. Covid 19 är ett
biologiskt vapen!
CDC säger att det inte …nns något som helst vaccin mot coronavirus
och ej heller någon känd behandling. Jag kan inte bevisa eller
motbevisa det första påståendet däremot har ovan visats att det
8
9

https://www.youtube.com/watch?v=pp27GF5FK2g
https://www.youtube.com/watch?v=Nz4Syubt0ec&feature=youtu.be
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CDC (Centers for Disease Control and Prevention) berättar att det
…nns 4 huvudgrupper av coronaviruset: alpha, beta, gamma och
delta. Inom dessa …nns 7 undergrupper som kan smitta människor:

EN KOMMENTAR OM SPRÅK OCH FRAMTID

…nns en e¤ektiv behandling: c-vitamin i dropp. Koncentrationer
på 1 500 mg 3-4 gånger per dag har gett positivt resultat.
Ha även i åtanke texten på Georgia Stones som säger att endast
500 miljoner skall få leva på jorden. Vem har bekostat dessa?
Dessutom kan man inandas kollodialt silver, kan ha bie¤ekter. Silver kan till exempel fastna i lungblåsorna. Jag vet inte. Har inte
läst om några bie¤ekter. Vore helt onödigt att testa då c-vitamin
hjälper. Tanken är dock inte dum! Inhalationstekniken är välbeprövad och kan lätt administreras själv. Att ge sig själv dropp
är svårare för gör det självaren.

En kommentar om språk och framtid

1 Juden är den enda man inte får kritisera. Detta har utvidgats
till att man inte får kritisera andra än svenskar. Ty juden vill
inte bli utpekad. Denne föredrar att verka i det fördolda. Detta
gör Sverige till en judisk diktatur.
2 Polisstat. Jo Sverige har varit en polisstat mycket länge och
det förstår man när man läst boken Den Svenska Socialdemokratins sanna historia10 . Det blir bara mer tydligt nu. Den första
gränsen sattes vid 500. Hindrar e¤ektivt alla demonstrationer
av svenskar. Sen sänktes den till 50. Slår ut nästan alla restauranger.
Det är inte bara restauranger som kommer få slå igen. Det kommer
att drabba mängder av företag. Mängder av människor kommer att
bli arbetslösa och sakna inkomst. Detaljhandeln kommer att få det
svårt, mycket svårt.
10

https://www.babysteps.nu/
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Jag avslutade föregående nummer med att Sverige är en judisk
polisstat. Det …nns två anledningar till detta:

EN KOMMENTAR OM SPRÅK OCH FRAMTID

Vad som också händer är att aktiemarknaderna rasar världen över
och ävenså i Sverige. Konsekvensen blir att pensionerna kommer
att sjunka ty dessa är placerade i fonder. Det gäller även de statliga
pensionerna men först och främst de privata.
Inse att detta är ett krig, ett världskrig, som pågått länge. Kriget
utkämpas inte med vapen och bomber i första hand, även om det
förekommer, nej det är andra vapen som används:
biologiska vapen. Utbrottet av corona-sars är inte en slump
utan välplanerat. Agenter har åkt runt och placerat ut viruset.
propaganda vapen. För den som inte blundar är det uppenbart. Vilka har total kontroll på media i Sverige? Det är bara
att undersöka. De döljer sig inte längre. Här i Sverige är det
Bonnier11 (jude) och Hjörne12 som har total kontroll över propagandavapnet. Bonnier kontrollerar Hjörne.

Bonnier ska¤ade sig sitt kapital genom stöld av en stor del
av Ivar Kreugers förmögenhet. Om detta kan ni läsa i Sanningen
Bakom Kreuger-kraschen av Nikola Majstrovic. Det är få människor i Sverige som förstår hur ekonomiskt stor Ivar Kreuger
var. Han blev det utan att behöva stjäla. Han hade hjärna!
Över hela världen är det judar som kontrollerar media. Undantag
…nns men personligen känner jag inte till ett enda av betydelse.
Vad juden är ute efter nu är att placera så många som möjligt i
fattigdomsfällan – med andra ord att göra dem till slavar. David
Icke som under lång tid kritiserat det judiska in‡ytandet har bytt
språkbruk och kallar dem numer för 1%. Jag skall nog göra det
också men det får vänta ett tag till. På youtube …nns en mycket
11
12

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bonnierkoncernen
http://blog.zaramis.se/2008/06/29/dynastier-familjen-hjorne/
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Sök själv information om dessa två familjer. Observera att Bonnier
är ekonomiskt och in‡ytelsemässigt, i världen, större än någon
vanlig svensk kan begripa.

EN KOMMENTAR OM SPRÅK OCH FRAMTID
intressant intevju13 med honom och David Icke har nyligen publicerat en uppföljning14 .
För mig, och när jag skriver, är inte juden en enskild person utan
en kriminell religiös sekt. Trot eller ej, men jag har vänner som
enligt tradition kallas judar.
Juden är alla de som erkänner sig till judendomen. Det är
helt rätt att det …nns judar och judar på samma sätt som det
…nns kristna och kristna.
Detta är ett område jag har att skriva om. Själv har jag fått
mycket kunskap om judar av judar på samma sätt som jag fått
kunskap om kristna av kristna. Den stora skillnaden mellan
kristendomen och judendomen är att i judendomen utsätts de
för en omfattande och vansinnig hjärntvätt redan från födseln
och den pågår hela livet.
Några exempel på judar som har inspirerat mig att undersöka: David Cole (Förintelse-myten), Henry Makow, Brother
Nathanael med ‡era
En sionist är en person som vill ha ett Israel i Palestina och
som stödjer tanken på en världsregering där initialt eliten skall
bestå av juden. Vad den vidare utvecklingen är tänkt att bli vet
jag inte men säkert kommer den att bli en obehaglig överraskning för de utvalda. De är nämligen inte så intelligenta.
Dessutom är inte alla judar sionister och alla sionister är
inte judar.

Ta hand om dig och de dina
Låt dig inte luras –Ska¤a dig kunskap
Mikael Möller
13
14

https://www.youtube.com/watch?v=gMTZu6_TjU8
https://www.youtube.com/watch?v=qzhZFD19Udc
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En gång gjorde jag följande notering:

